Załącznik nr 5.4 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza kwoty 30 000,00 euro

Katowice, dn. 19.10.2017 r.

m.p.

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
ul. Wojewódzka 11
40-026 Katowice
2. Osobą, która udziela informacji ze strony zamawiającego jest: Dariusz Paks
3. Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na
świadczenie usług specjalisty z zakresu Prawa Zamówień Publicznych dla zadania p.n.
„Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach”.
I. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku,
prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020. Osobą do kontaktu w sprawie związanej z przygotowaniem oferty jest: kpt. Dariusz
Paks , tel. (32) 358 37 20
II. Opis zamówienia:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymała dotację dla projektu
„Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach”,
realizowanego w ramach działania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, finansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii
Europejskiej, dla których Instytucją Wdrażającą jest NFOŚiGW w Warszawie.

III. Dla celów realizacji zadania określonego w pkt II, Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Opracowania

dokumentacji

przetargowej

zgodnie

z

wymaganiami

ustawy

PZP

z dnia 29.01.2004 roku dla wyłonienia wykonawcy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
dokumentacji projektowej/ technicznej zadania z wymaganymi zezwoleniami /jeśli
zezwolenia są konieczne/, robót budowlanych i instalacyjnych objętych projektem;
2. Ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru, Komisją Przetargową Zamawiającego

oraz

Koordynatorem Projektu.
3. Udzielania odpowiedzi na pytania oferentów w zakresie formalno – prawnym,
4. Uczestnictwa w pracach Komisji Przetargowej
5. Sporządzania protokołów z przeprowadzonych postępowań
6. Na żądanie Zamawiającego, obecności podczas kontroli projektu (nawet jeśli prowadzona
będzie po wygaśnięciu umowy pomiędzy Specjalistą z zakresu Prawa Zamówień Publicznych
a Zamawiającym),
7. Termin wykonania zamówienia
a) Opracowania dokumentacji przetargowej, której mowa w pkt III ust. 1 niniejszego
zapytania i zamieszczeniem jej na stronie internetowej – do 30 dni od daty podpisania
umowy
b) Pełnienie obowiązków Specjalisty z zakresu Prawa Zamówień Publicznych -do czasu
zakończenia postępowania i podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą zadania
(wraz z ewentualnym odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej)
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Zleceniobiorca musi posiadać doświadczenie obejmujące opracowanie dokumentacji
przetargowych w zakresie prac projektowych, robót budowlanych i instalacyjnych
2. Zleceniobiorca powinien legitymować się wykształceniem prawniczym lub posiadać
certyfikaty

ze

szkoleń

z

zakresu

ustawy

PZP,

poświadczenia

uczestnictwa

w kursach kwalifikacyjnych
V. Termin składania ofert: 25.10.2017 r.
Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na adres: dpaks@strazpozarna.katowice.pl do dnia
25.10.2017 roku z dopiskiem SPECJALISTA z zakresu PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
VI. Wybór oferty:
Przy wyborze oferty będzie decydować cena brutto usługi. W przypadku realizacji zamówienia przez
podmiot gospodarczy zatrudniający kilku specjalistów należy wskazać osobę wytypowaną do
pełnienia obowiązków Specjalisty z zakresu PZP. Osoba ta musi spełniać warunki przedstawione w
punkcie IV.

VII.
a) wypełniony, załączony arkusz oferty
4. Ofertę należy złożyć:
a.
w wersji elektronicznej na adres email: dpaks@strazpozarna.katowice.pl
5. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nazwę i adres oferenta,
Dane kontaktowe,
Termin realizacji,
Wartość oferty netto i brutto,
Warunki płatności,
Termin ważności oferty.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji,
dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty itd.
Pouczenie-informacja: niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty
najkorzystniejszej. Zamawiający może bez podania przyczyny uniemożliwić postępowanie lub odmówić zawarcia
umowy. Złożenie przez wykonawcę oferty nie stwarza po jego stronie jakichkolwiek roszczeń, w tym o zawarcie
umowy o udzielenie zamówienia, bądź zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z zapytaniem ofertowym.

……………………………
(Podpis zamawiającego)

